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INFANTIL
HORA DO CONTO

Contação de histórias da
literatura infantojuvenil,
para aguçar o hábito da leitura
e a imaginação das crianças.
Não é necessário inscrição.
S
 extas-feiras, às 15 horas.

4 Pedro Malasartes e a sopa

de pedra, recontado por Ana
Maria Machado.
11 A moça tecelã, de Marina
Colassanti.
18 A carta roubada, de Edgar
Allan Poe.
25 Moana: a história do filme
em quadrinhos, produções
Disney.

Com equipe BSP.
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1º O
 palácio maravilhoso, de Malba Tahan.
Com o grupo Histórias em Movimento.

5D
 edo mindinho, de Ana Maria Machado.
Com a Cia. do Tok Tok.

6 Um olhinho, dois olhinhos, três olhinhos, dos Irmãos
Grimm. Com Paula Dugaich.

12 Clarice Lispector para meninas e meninos, de Nadia Fink.
Narração de histórias em Libras com interpretação para
o português. Com o Grupo Mãos de Fada.
13 O circo da lua, de Eva Furnari. Com a Trupe Pitirilo.
19 Rumboldo, de Eva Furnari. Com a Cia. Arte Negus.
20 M
 aria vai com as outras, de Sylvia Orthof.
Com o Grupo Êba.
26 O
 guerreiro dos palitos de dentes, de Yoshisuke
Kurosaki. Com o Núcleo Educatho.
27 A princesa e a costureira, de Janaína Leslão.
Com a Cia. Damas & Cia.
31 O
 príncipe predestinado, de Brigitte Évano.
Com a Cia. Contos que Conto.
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S
 ábados, domingos e feriados, às 16 horas.

INFANTIL
BRINCANDO E
APRENDENDO

Toda semana, intervenções,
jogos teatrais, atividades
rítmicas e brincadeiras
educativas.
Q
 uartas-feiras, das 15
às 16 horas.
2 Dama, ludo e dominó.
9 Brincadeiras de detetive.
16 Jogo de argola.
23 Stop.
30 J ogos educativos
no computador.

Com equipe BSP.
A partir de 7 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
6

Atividade para pintar, desenhar,
colar e criar, inspirada em temas
literários, ecológicos e culturais,
desenvolvendo assim as
capacidades artísticas
e criativas das crianças.
Q
 uintas-feiras, das 15 às 16 horas.
(dia 31 não haverá atividade).
3C
 onfecção de varinhas do Harry Potter.
10 C
 artões de dobradura (em
homenagem ao Dia das Mães).
17 Criação de toys com material
reciclável.
24 Confecção de peças para disfarce,
inspiradas em Sherlock Holmes.

Com equipe BSP. A partir de 6 anos.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
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PINTANDO O 7

INFANTIL
LÊ NO NINHO

Atividade de estímulo e
iniciação à leitura para
crianças entre 6 meses e 4
anos, realizada com livros
lúdicos, tablet, contação de
histórias e músicas. Pais e
responsáveis podem, ao fim,
emprestar os kits utilizados
e reproduzir a experiência
em casa.
S
 ábados, das 11 às 11h45.
D
 omingos, dias 6 e 20,
das 11h30 às 12h15.

Com equipe BSP.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.
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JOVEM
O programa apresenta
aos jovens temas
relacionados à música,
literatura e poesia,
e abre espaço para
apresentações artísticas.

Quintas-feiras,

das 12h30 às 13h30.

Com equipe BSP.
A partir de 13 anos.
Não é necessário
inscrição.
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LUAU BSP

ADULTO
CLUBE DE LEITURA

SEGUNDAS
INTENÇÕES

Todos os meses, a BSP seleciona
um livro e propõe a discussão de
detalhes da história com os leitores
da obra, incentivando assim o
encontro de pessoas, o debate
literário e o hábito da leitura.

Bate-papo com
o escritor João
Silvério Trevisan.
S
 ábado, dia 26,
das 11 às 13 horas.

Quinta-feira, dia 17,
das 15 às 17 horas.

Mediação: Manuel
da Costa Pinto.

A elegância
do ouriço, de
Muriel Barbery.

Não é necessário
inscrição.
Declaração
de atividades
complementares
para estudantes
universitários.

Não é
necessário
inscrição.
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EDSON KUMASSAKA

Com
equipe BSP.

Esta edição presta homenagem a todas
as mães através da saga de Ana Terra,
personagem de Erico Veríssimo que dá
nome ao clássico da literatura. A obra
mostra a trajetória de uma mulher que
luta para conseguir o próprio sustento
nas lavouras dos Pampas, cuja colheita
dá um sabor especial às refeições
preparadas pelo povo gaúcho. Além de
falar sobre o enredo, a atividade ensina
ainda a preparar abóbora com charque
e bolo ninhos de pêssego.
Sábado, dia 26, das 15h30 às 17 horas.

Com Dolores Freixa e Solange Botura.
A partir de 16 anos.
As vagas serão preenchidas por
ordem de chegada.
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OFICINA VIAGEM
GASTRONÔMICA

ADULTO
SARAU NA BSP
Literatura,
canto e poesia.

D
 omingo, dia 27,
das 14h30 às
16h30.

Com o Grupo de
Poetas Cantores
e Declamadores
Independentes
de São Paulo.
Coordenação de
Terezinha Rocha.
Não é necessário
inscrição.

EMPREENDEDORISMO
CURSO: FESTIVAL DE TRUFAS COM FOCO
NA TÉCNICA DE TEMPERAGEM DE CHOCOLATE
Aprenda a produzir, neste módulo demonstrativo, trufas
tradicionais e de sabores modernos. Serão ensinadas quatro
receitas (tradicional, limão taiti com gengibre, cheesecake de frutas
vermelhas e paçoca) e três formas diferentes de apresentação
(tradicional, trufa no palito e trufa no cone). Desta forma, você
diversifica suas vendas e fatura o ano inteiro! Serão ensinadas ainda
técnicas de temperagem de chocolate, as problemáticas mais
comuns no processo e como resolvê-las. No fim, será distribuído
material impresso com as receitas e uma planilha para calcular
corretamente o preço das trufas e obter lucro. O curso compreende
ainda as oficinas Como formalizar o seu negócio e Fluxo de caixa.
T
 erça e quarta-feira, dias 29 e 30, das 13 às 17 horas.

Com a chef confeiteira Danielle Trolezi e equipe Sebrae-SP.
A partir de 16 anos. Carga horária: 10 horas.
12

Inscrições: a partir de 8 de maio, pelo link www.bsp.org.br/inscricao

Quer abrir uma empresa,
mas ainda tem dúvidas?
Aprenda o passo a passo
para formalizar seu negócio
e quais são os direitos e
obrigações.
T
 erça-feira, dia 29,
das 10 às 12 horas.

Realização Sebrae-SP.

ANDRÉ MIRANDA

DANIELA PINOTTI

Inscrições: a partir de 8 de
maio, pelo link www.bsp.org.
br/inscricao

OFICINA: FLUXO
DE CAIXA

Aprenda a controlar
as movimentações
financeiras do seu
negócio e tome decisões
com mais segurança.
Q
 uarta-feira, dia 30,
das 10 às 12 horas.

Realização Sebrae-SP.
Inscrições: a partir de 8 de
maio, pelo link www.bsp.org.
br/inscricao
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OFICINA - COMEÇAR
BEM: FORMALIZAÇÃO

TODAS AS IDADES
JOGOS
SENSORIAIS

Divertida experiência
lúdica que estimula as
habilidades sensoriais
e a memória, com jogos
e brincadeiras para
pessoas com e sem
deficiência.
T
 erças-feiras,
das 15 às 16 horas.
(No dia 1º não haverá
atividade).

Com equipe BSP.
A partir de 11 anos.
Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.
14

Frequentadores da biblioteca
são convidados a ouvir a leitura
de trechos de livros, podendo
conhecer assim novos autores,
títulos e assuntos.
S
 extas-feiras, das 16h30
às 17 horas.
4A
 nova Califórnia e outros
contos, de Lima Barreto.
11 Meshugá: um romance sobre
a loucura, de Jacques Fux.
18 A
 filha perdida, de Elena Ferrante.
25 Aquecimento Segundas
Intenções: Ana em Veneza,
de João Silvério Trevisan.

Com equipe BSP.
Não é necessário inscrição.

JOGOS PARA TODOS! Oficina de xadrez.

Os participantes aprendem as regras, os movimentos das
peças e algumas táticas, além de disputar partidas. Pessoas
com deficiência visual dispõem de tabuleiros adaptados.
S
 ábados, das 11 às 13 horas. Com Carlos Oliveira.
Vagas limitadas, preenchidas por
ordem de chegada.
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LEITURA AO
PÉ DO OUVIDO

TODAS AS IDADES
DOMINGO NO PARQUE
Um pouquinho do que acontece dentro
da BSP levado para o lado de fora, à
sombra das árvores do Parque da
Juventude. Domingos, dias 13 e 27.

 11h30 às 12h15 – Sessões do programa
Lê no Ninho, com equipe BSP.

1 2h15 às 16 horas – Espaço
de leitura para toda a família com
sessões de contação de histórias.
13 Com a Cia. do Liquidificador.
27 Com Trupe Borboletras.
Não é necessário inscrição. Em caso
de chuva, a atividade será realizada
dentro da biblioteca.
16

Atenção: nos dias 6 e 20, o programa
Lê no Ninho acontece dentro da BSP.

Promovida pela
Secretaria Municipal
de Cultura, a Virada
Cultural promove
24 horas de eventos
culturais na cidade.
A BSP participa do
evento e a
programação completa
você confre no site.

 Domingo, dia 20.

DIA DO DESAFIO

Neste dia, a população é convidada a
participar de uma competição
saudável entre cidades. Vale praticar
qualquer tipo de atividade física, em
grupo ou individualmente. Vence o
desafio a cidade que conseguir
mobilizar o maior número de pessoas,
considerando o percentual de
participantes em relação ao total de
habitantes de cada município. Em ação
conjunta com o Sesc Santana, a BSP
conta com os chamados exergames,
jogos virtuais que simulam esportes
e práticas corporais.

 Quarta-feira, dia 30, das 10 às 16 horas.
Com a equipe Game e Art.
Vagas limitadas, preenchidas
por ordem de chegada.

SALA DE
VIDEOGAMES

A BSP agora oferece aos
seus frequentadores
mais uma opção de
diversão: uma sala
equipada com os jogos
de videogame mais
legais do momento.

 De terça a domingo,
das 9h30 às 18h30.

Vagas limitadas,
preenchidas por
ordem de chegada.
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VIRADA
CULTURAL

TODAS AS IDADES
Sessão Adulto
Quartas-feiras, às 10 horas.

PONTOS MIS

Sabia que aqui na
BSP tem até sessão
de cinema? Em parceria
com o Museu da Imagem
e do Som (MIS), o
programa promove a
exibição de filmes e a
formação de plateias.
Não é necessário
inscrição. As vagas
serão preenchidas
por ordem de chegada.
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Cara ou coroa
Direção: Ugo Giorgetti. Brasil,
2012, 124 min. Gênero: drama.
Classificação: 14 anos.

Duas histórias se cruzam em
1971. Na primeira delas, um
grupo de jovens atores
enfrenta grandes dificuldades
para adaptar uma peça de
Bertold Brecht. Na segunda, o
assistente do diretor apaixonase por uma estudante
universitária e ambos acabam
se envolvendo com o complexo
momento teatral da época.

Sextas-feiras, às 15h30.

Historietas assombradas:
o filme

DIVULGAÇÃO

Direção: Victor-Hugo Borges.
Brasil, 2017, 90 min. Gênero:
animação. Classificação: livre.

Aos 12 anos, Pepe mora com
sua avó, uma bruxaempresária, e descobre que
é adotado. Ao saber que
seus pais estão vivos, ele
parte em uma aventura para
encontrá-los. O menino atrai
a atenção de Edmundo, um
vilão biomecânico que
precisa da energia de
crianças para se tornar
imortal.
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Sessão Infantil

A BIBLIOTECA É SUA!

Parque da Juventude
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana,
ao lado da estação Carandiru do Metrô.
São Paulo/SP – CEP 02030-100
Telefone: 2089-0800
www.bsp.org.br
De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30.
Todas as atividades são gratuitas.
Mais informações: contato@bsp.org.br.
Agendamentos de visitas técnicas e monitoradas:
visitasmonitoradas@bsp.org.br

